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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за давање согласност за потпишување на Договор за превземање на
обврските за плаќање воден надоместок за наводнување кон индивидуалните земјоделски
производители од месната заедница Бардовци-Општина Карпош за 2017 година

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за потпишување на Договор за превземање на
обврските за плаќање воден надоместок за наводнување кон индивидуалните земјоделски
производители од месната заедница Бардовци-Општина Карпош за 2017 година, донесена на
шеесет и шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/1
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/02), Советот на Општина Карпош, на шеесет и шестата седница,
одржана на 04 април 2017 година, донесе

ОДЛУКА
за давање согласност за потпишување на Договор за превземање на дел од обврските за
одржување и чистење на каналската мрежа на подрачјето на ХМЦ „Бардовци“- месна
заедница Бардовци-Општина Карпош за 2017
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност Градоначалникот на Општина Карпош да потпише Договор за
превземање на дел од обврските за одржување и чистење на каналската мрежа на подрачјето на
ХМЦ „Бардовци“- месна заедница Бардовци-Општина Карпош за 2017 со Подружница „Скопско
поле“ управувач со ХМЦ „Бардовци“ – дел од АД Водостопанство на Република Македонија во
државна сопственост Скопје.
Член 2
Општина Карпош врз основа на потпишаниот Договор ќе биде согласна да плати на Подружницата
„Скопско Поле“ управувач со ХМЦ „Бардовци“-дел од АД Водостопанство на Република Македонија
во државна сопственост, надомест од 360.000,00 денари без пресметан ДДВ од 5% во согласност со
Одлуката за определување на воден надоместок утврдена од Одборот на директори на АД
Водостопанство на РМ за вкупна површина од 60 ха предвидена за наводнување во 2017 под ХМ
систем за наводнување, сопственост на индивидуалните земјоделски производители, односно
водокорисниците.
Член 3
Средствата од член 2 на оваа одлука се обезбедени во Буџетот на Општина Карпош за 2017 година
Општина Карпош ќе има обврска да го плати вкупниот наведен износ на 2 (две) месечни рати, но не
подоцна од месец октомври 2017 година.
Член 4
Согласно потпишаниот Договор, АД Водостопанство на Република Македонија – Подружница
„Скопско Поле“ за сметка на превземената обврска од страна на Општина Карпош ќе има обврска
редовно и навремено во текот на производната 2017 година да ја одржува и чисти каналската
мрежа за наводнување на подрачјето од ХМЦ „Бардовци“, односно и во услови на намалено ниво на
вода кај тиролскиот зафат на реката Лепенец, преку интервенции ќе овозможи континуиран доток
на вода за наводнување.
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број 6

Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-2614/3
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на
градежно земјиште за изградба на дел од Јавна установа општинска детска градинка „Мајски
Цвет“, Тафталиџе 2, улица Женевска бб, КО Карпош, КП 3467-Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно
земјиште за изградба на дел од Јавна установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“,
Тафталиџе 2, улица Женевска бб, КО Карпош, КП 3467-Општина Карпош, донесена на шеесет и
шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/2
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 05/2002), Советот на Општина Карпош, шеесет и шестата седница,
одржана на 04 април 2017 година, донесе

ОДЛУКА
за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба
на дел од Јавна установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Тафталиџе 2, улица
Женевска бб, КО Карпош, КП 3467-Општина Карпош
Член 1
Инвеститорот Општина Карпош, се ослободува од обврската за плаќање на надоместокот за
уредување на градежно земјиште за изградба на дел од Јавна установа општинска детска градинка
„Мајски Цвет“,Тафталиџе 2, улица Женевска бб, КО Карпош, КП 3467-Општина Карпош.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се наменат за изградба на објектот Јавна установа
општинска детска градинка„Мајски Цвет“,Тафталиџе 2, улица Женевска бб, КО Карпош, КП 3467Општина Карпош.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-2614/4
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за започнување на постапка за избор на членови во Советот на млади
при Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за започнување на постапка за избор на членови во Советот на млади при
Општина Карпош, донесена на шеесет и шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана
на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/3
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 6

Врз основа на Националната стратегија за млади на Република Македонија и согласно членовите
38-а, 38-б, 38-в, 38-г, 38-д, 38-ѓ и 38-e од Статутот на Општина Карпош-Пречистен текст („Службен
гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Советот на Општина Карпош на шеесет и шестата
седница, одржана на 04 април 2017 година донесе

ОДЛУКА
за започнување на постапка за избор на членови во Советот на млади при Општина Карпош
Член 1
Оваа одлука се носи врз основа Националната стратегија за млади на Република Македонија и врз
основа на Статутот на Општина Карпош-Пречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“
бр.13/2015) , Глава II – Организација и работење на органите на Општината, точка 3. Посебни тела
на Општината, Потточка б) Совет на млади.
Член 2
Советот на Општина Карпош покренува постапка за избор на членови во Советот на млади, со јавен
повик објавен во два дневни весника, од кои во еден од весниците што се издаваат на македонски
јазик и во еден од весницте што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
кои зборуваат службен јазик различен од македонксиот јазик.
Член 3
На јавниот повик можат да се јават со предлози за кандидати за членови на Советот на млади
следните субјекти:
-невладини организации
-здруженија на млади
-ученички совети
-студентски совети
-други регистрирани облици на организирање на младите
Член 4
Советот на млади е составен од пет члена.
Членовите на Советот на млади се избираат на две години.
За член на Советот на млади може да биде ибран исклучиво жител на Општина Карпош, на возраст
од 15 до 30 години.
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број 6

Член 5
Субјектите од член 3 на оваа одлука, кои ќе аплицират со предлози за кандидати за членови на
Советот на млади, треба да достават: доказ за жителство во Општина Карпош и портфолио/CV во
писмена форма за кандидатите кои ги предлагаат за членови на Советот на млади, до Комисијата
за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и менувања при Општина Карпош, која
ја спроведува постапката по јавниот повик.
Член 6
Врз основа на поднесените апликации со предлог-кандидати за членови на Советот на млади,
Комисијата за прашања на верификација, мандатни прашања, избори и именувања при Советот на
Општина Карпош, изготвува Предлог-Решение за избор на членови на Советот на млади при
Општина Карпош, по што Советот на Општина Карпош го избира Советот на млади.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-2614/5
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел
од КП.бр.646/36, КО Долно Водно-Општина Карпош во урбанистичко-планска документација
со која се врши усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето

1. Се објавува Одлуката за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од
КП.бр.646/36, КО Долно Водно-Општина Карпош во урбанистичко-планска документација со која
се врши усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето, донесена на
шеесет и шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/4
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” бр. 5/02) и член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), Советот на Општина
Карпош, шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр.646/36, КО Долно
Водно-Општина Карпош во урбанистичко-планска документација со која се врши
усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето

Член 1
За поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект евидентиран во
регистарот на поднесени барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти во Општина
Карпош УП1 бр.35-1842 од 29.06.2011 година, на Билјана Ивановска од Скопје, ул.„Нерешка“ бр.16 А
Скопје, за објект на дел од КП.бр.646/36, КО Долно Водно-Општина Карпош, Советот на Општина
Карпош констатира дека може да се изврши усогласување на намената на бесправниот објект со
намената на земјиштето и да се изврши вклопување на бесправниот објект согласно одредбите на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска
документација („Службен весник на Република Македонија” бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 и 52/16).
Член 2
Со цел вклопување на објектот од член 1 на оваа одлука, ќе се изработи и донесе урбанистичкопланска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош”.
Број: 09-2614/6
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел
од КП.бр.1177 КО Бардовци во урбанистичко-планска документација со која се врши
усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето

1. Се објавува Одлуката за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од
КП.бр.1177 КО Бардовци во урбанистичко-планска документација со која се врши усогласување на
намената на бесправниот објект со намената на земјиштето, донесена на шеесет и шестата седница
на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/5
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” бр. 5/02) и член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), Советот на Општина
Карпош, шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр.1177 КО
Бардовци-Општина Карпош, во урбанистичко-планска документација со која се врши
усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето

Член 1
За поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект евидентиран во
регистарот на поднесени барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти во Општина
Карпош УП1 бр.35-2222 од 11.07.2011 година, на Зоран Момчиловиќ од Скопје, ул.„Боро Менков“
бр.1/4-9 Скопје, за објект на дел од КП.бр.1177, КО Бардовци-Општина Карпош, Советот на Општина
Карпош констатира дека може да се изврши усогласување на намената на бесправниот објект со
намената на земјиштето и да се изврши вклопување на бесправниот објект согласно одредбите на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска
документација („Службен весник на Република Македонија” бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 и 52/16).
Член 2
Со цел вклопување на објектот од член 1 на оваа одлука, ќе се изработи и донесе урбанистичкопланска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош”.

Број: 09-2614/7
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел
од КП.бр.903/1 КО Злокуќани во урбанистичко-планска документација со која се врши
усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето

1. Се објавува Одлуката за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од
КП.бр.903/1 КО Злокуќани во урбанистичко-планска документација со која се врши усогласување
на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето, донесена на шеесет и шестата
седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/6
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” бр. 5/02) и член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), Советот на Општина
Карпош, шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр.903/1 КО
Злокуќани-Општина Карпош, во урбанистичко-планска документација со која се врши
усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето
Член 1
За поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект евидентиран во
регистарот на поднесени барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти во Општина
Карпош УП1 бр.35-955 од 18.05.2011 година, на Ервин Леши од Скопје, ул.„Скупи“ бр.3А Скопје, за
објект на дел од КП.бр.903/1, КО Злокуќани-Општина Карпош, Советот на Општина Карпош
констатира дека може да се изврши усогласување на намената на бесправниот објект со намената
на земјиштето и да се изврши вклопување на бесправниот објект согласно одредбите на
Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска
документација („Службен весник на Република Македонија” бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 и 52/16).
Член 2
Со цел вклопување на објектот од член 1 на оваа одлука, ќе се изработи и донесе урбанистичкопланска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош”.

Број: 09-2614/8
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел
од КП.бр. 646/97 КО Долно Водно-Општина Карпош во урбанистичко-планска документација
со која се врши усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето

1. Се објавува Одлуката за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од
КП.бр. 646/97 КО Долно Водно-Општина Карпош во урбанистичко-планска документација со која
се врши усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето, донесена на
шеесет и шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/7
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија” бр. 5/02) и член 2, став 1, алинеја 6 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), Советот на Општина
Карпош, шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр.646/97 КО Долно
Водно-Општина Карпош, во урбанистичко-планска документација со која се врши
усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето

Член 1
За поднесеното барање за утврдување на правен статус на бесправен објект евидентиран во
регистарот на поднесени барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти во Општина
Карпош УП1 бр.35-4197 од 16.08.2011 година, на Ленче Милошевска од Скопје, бул.„3-та Македонска
Бригада“ бр.49 А Скопје, за објект на дел од КП.бр.646/97, КО Долно Водно-Општина Карпош,
Советот на Општина Карпош констатира дека може да се изврши усогласување на намената на
бесправниот објект со намената на земјиштето и да се изврши вклопување на бесправниот објект
согласно одредбите на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко-планска документација („Службен весник на Република Македонија” бр.56/11, 162/12,
95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16).
Член 2
Со цел вклопување на објектот од член 1 на оваа одлука, ќе се изработи и донесе урбанистичкопланска документација.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Карпош”.

Број: 09-2614/9
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства за реконструкција на фасади
на колективни станбени објекти во Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за реконструкција на фасади на
колективни станбени објекти во Општина Карпош, донесена на шеесет и шестата седница на
Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/8
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 05/2002), а во врска со Програмата за уредување на градежно земјиште
на подрачјето на Општина Карпош за 2017 година, Програмата за урбано планирање на Општина
Карпош за 2017 година, точка 2.Ф.20, Потпрограма за уредување на градежно земјиште (тековнооперативни трошоци), („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.14/2016), Советот на Општината
Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

О Д Л У К А
за одобрување на финансиски средства за реконструкција на фасади на колективни станбени
објекти во Општина Карпош

Член 1
Со оваа одлука се одобруваат финансиски средства за реконструкција на фасадите на станбените
објекти како следи:
- колективен станбен објект на улица Петар Чајковски бр.13, УЗ Влае 1
-

колективен станбен објект на улица Невеска бр.4, УЗ Карпош 4

-

колективен станбен објект на улица Веселин Маслеша бр.1

Член 2
Предвидени средства за реализација на реконструкцијата на фасадите наведени во член 1 од оваа
одлука, за 2017 година во вкупен износ од 212.000.000,00 денари, се обезбедени во Буџетот на
Општина Карпош за 2017 година, Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
Општина Карпош за 2017 година, Програма за урбано планирање на Општина Карпош за 2017
година, Потпрограма за уредување на градежно земјиште Ф-20, ставка 481 – градежни објекти,
потставка – 481 130 – реконструкција на станбени објекти.

Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

19
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број 6

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 09-2614/10
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства за поставување нов лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.62, влез 1 и 2, Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства за поставување нов лифт во
колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.62, влез 1 и 2, Општина Карпош,
донесена на шеесет и шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017
година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/9
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Карпош, на шеесет и шестата седница,
одржана на 04 април 2017 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на финансиски средства за поставување нов лифт во колективен станбен
објект на булевар Партизански одреди бр.62, влез 1 и 2, Општина Карпош

Член 1
Со оваа одлука се одобрува барањето на финансиски средства како помош за поставување нов
лифт во колективен станбен објект на булевар Партизански одреди бр.62, влез 1 и 2 Општина
Карпош, доставено од заедница на сопствениците на станбено-деловна зграда на бул.Партизански
одреди бр.62, влез 1 и 2 бр.11-2745/1 од 03.04.2017 година, во износ од 939.227,00 денари.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2017 година.
Член 3
Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“

Број: 09-2614/11
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018
година на Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Карпош-Скопје, донесено на шеесет и
шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/10
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002) и член 116, став 3 од Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16 ),
Советот на Општина Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година,
донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на Јавната установа
општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје

1. Се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на Јавната установа
општинска детска градинка „Мајски Цвет“, Општина Карпош-Скопје, донесен од директорот на
Јавната установа општинска детска градинка.
2.Решението да се достави до Јавната установа општинска детска градника „Мајски Цвет“,
Општина Карпош-Скопје.
3.Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Карпош”.

Број: 09-2614/12
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018
година на Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“, Карпош-Скопје, донесено на шеесет
и шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/11
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

25

05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002) и член 116, став 3 од Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16 ),
Советот на Општина Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година,
донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на Јавната установа
општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје

1. Се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на Јавната установа
општинска детска градинка „Орце Николов“, Општина Карпош-Скопје, донесен од директорот на
Јавната установа општинска детска градинка.
2.Решението да се достави до Јавната установа општинска детска градника „Орце Николов“,
Општина Карпош-Скопје.
3.Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Карпош”.

Број: 09-2614/13
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018
година на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Карпош-Скопје, донесено на шеесет и
шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/12
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002) и член 116, став 3 од Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16 ),
Советот на Општина Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година,
донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на Јавната установа
општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје

1. Се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на Јавната установа
општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош-Скопје, донесен од директорот на Јавната
установа општинска детска градинка.
2.Решението да се достави до Јавната установа општинска детска градника „Пролет“, Општина
Карпош-Скопје.
3.Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Карпош”.

Број: 09-2614/14
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018
година на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Карпош-Скопје, донесено на
шеесет и шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/13
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002) и член 116, став 3 од Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16 ),
Советот на Општина Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година,
донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на Јавната установа
општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје

1. Се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на Јавната установа
општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош-Скопје, донесен од директорот
на Јавната установа општинска детска градинка.
2.Решението да се достави до Јавната установа општинска детска градника „Распеана Младост“,
Општина Карпош-Скопје.
3.Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на
Општина Карпош”.

Број: 09-2614/15
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.

30

05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018
година на општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје, донесено на шеесет и
шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/14
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

31

05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002), член 32, став 2 од Законот за административните службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16) и член 79-ѓ
од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10,
116/10, 156/10, 6/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), Советот на Општина
Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на општинското основно
училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје

1. Се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на општинското
основно училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје, донесен од директорот на
училиштето.
2. Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да изготви и достави Решение за
давање согласност до ООУ „Аврам Писевски“- Општина Карпош, Скопје.
3. Ова решение да се достави до ООУ „Аврам Писевски“, Општина Карпош-Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник
на Општина Карпош”.

Број: 09-2614/16
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.

32

05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018
година на општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје, донесено на шеесет и
шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/15
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

33

05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002), член 32, став 2 од Законот за административните службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16) и член 79-ѓ
од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10,
116/10, 156/10, 6/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), Советот на Општина
Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на општинското основно
училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје

1. Се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на општинското
основно училиште „Братство“, Општина Карпош-Скопје, донесен од директорот на
училиштето.
2. Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да изготви и достави Решение за
давање согласност до ООУ „Братство“- Општина Карпош, Скопје.
3. Ова решение да се достави до ООУ „Братство“, Општина Карпош-Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник
на Општина Карпош”.

Број: 09-2614/17
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018
година на општинското основно училиште „Вера Циривири -Трена“, Општина Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Вера Циривири - Трена“, Општина Карпош-Скопје, донесено на
шеесет и шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/16
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

35

05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002), член 32, став 2 од Законот за административните службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16) и член 79-ѓ
од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10,
116/10, 156/10, 6/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), Советот на Општина
Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на општинското основно
училиште „Вера Циривири-Трена“, Општина Карпош-Скопје

1. Се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на општинското
основно училиште „Вера Цириври-Трена“, Општина Карпош-Скопје, донесен од директорот
на училиштето.
2. Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да изготви и достави Решение за
давање согласност до ООУ „Вера Циривири-Трена“- Општина Карпош, Скопје.
3. Ова решение да се достави до ООУ „Вера Циривири-Трена“, Општина Карпош-Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник
на Општина Карпош”.

Број: 09-2614/18
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018
година на општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје, донесено на шеесет и
шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/17
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002), член 32, став 2 од Законот за административните службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16) и член 79-ѓ
од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10,
116/10, 156/10, 6/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), Советот на Општина
Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на општинското основно
училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје

1. Се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на општинското
основно училиште „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје, донесен од директорот на
училиштето.
2. Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да изготви и достави Решение за
давање согласност до ООУ „Владо Тасевски“- Општина Карпош, Скопје.
3. Ова решение да се достави до ООУ „Владо Тасевски“, Општина Карпош-Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник
на Општина Карпош”.

Број: 09-2614/19
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018
година на општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје, донесено на
шеесет и шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/18
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002), член 32, став 2 од Законот за административните службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16) и член 79-ѓ
од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10,
116/10, 156/10, 6/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), Советот на Општина
Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на општинското основно
училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје

1. Се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на општинското
основно училиште „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје, донесен од директорот
на училиштето.
2. Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да изготви и достави Решение за
давање согласност до ООУ „Војдан Чернодрински“- Општина Карпош, Скопје.
3. Ова решение да се достави до ООУ „Војдан Чернодрински“, Општина Карпош-Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник
на Општина Карпош”.

Број: 09-2614/20
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018
година на општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје, донесено на шеесет
и шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/19
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002), член 32, став 2 од Законот за административните службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16) и член 79-ѓ
од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10,
116/10, 156/10, 6/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), Советот на Општина
Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на општинското основно
училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје

1. Се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на општинското
основно училиште „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје, донесен од директорот на
училиштето.
2. Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да изготви и достави Решение за
давање согласност до ООУ „Димо Хаџи Димов“- Општина Карпош, Скопје.
3. Ова решение да се достави до ООУ „Димо Хаџи Димов“, Општина Карпош-Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник
на Општина Карпош”.

Број: 09-2614/21
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.

42

05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018
година на општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, донесено на
шеесет и шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/20
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.

43

05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002), член 32, став 2 од Законот за административните службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16) и член 79-ѓ
од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10,
116/10, 156/10, 6/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), Советот на Општина
Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на општинското основно
училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје

1. Се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на општинското
основно училиште „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје, донесен од директорот на
училиштето.
2. Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да изготви и достави Решение за
давање согласност до ООУ „Јан Амос Коменски “- Општина Карпош, Скопје.
3. Ова решение да се достави до ООУ „Јан Амос Коменски“, Општина Карпош-Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник
на Општина Карпош”.

Број: 09-2614/22
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.

44

05 април 2017 година „Службен гласник на Општина Карпош“

број 6

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018
година на општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје, донесено на шеесет и
шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/21
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002), член 32, став 2 од Законот за административните службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16) и член 79-ѓ
од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10,
116/10, 156/10, 6/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), Советот на Општина
Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на општинското основно
училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје

1. Се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на општинското
основно училиште „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје, донесен од директорот на
училиштето.
2. Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да изготви и достави Решение за
давање согласност до ООУ „Лазо Трповски“- Општина Карпош, Скопје.
3. Ова решение да се достави до ООУ „Лазо Трповски“, Општина Карпош-Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник
на Општина Карпош”.

Број: 09-2614/23
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018
година на општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина КарпошСкопје

1. Се објавува Решението за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје,
донесено на шеесет и шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017
година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/22
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002), член 32, став 2 од Законот за административните службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16) и член 79-ѓ
од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10,
116/10, 156/10, 6/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), Советот на Општина
Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на општинското основно
училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје

1. Се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на општинското
основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина Карпош-Скопје, донесен од
директорот на училиштето.
2. Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да изготви и достави Решение за
давање согласност до ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“- Општина Карпош, Скопје.
3. Ова решение да се достави до ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Општина КарпошСкопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник
на Општина Карпош”.

Број: 09-2614/24
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина КарпошПречистен текст („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.13/2015), Градоначалникот на
Општина Карпош, донесе
РЕШЕНИЕ
за објавување на Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018
година на општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје

1. Се објавува Решението за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје, донесено на шеесет и
шестата седница на Советот на Општина Карпош, одржана на 04 април 2017 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на
Општина Карпош“.

Број: 11-2838/23
Датум: 05.04.2017 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.
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број 6

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр.05/2002), член 32, став 2 од Законот за административните службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16) и член 79-ѓ
од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10,
116/10, 156/10, 6/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), Советот на Општина
Карпош, на шеесет и шестата седница, одржана на 04 април 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на општинското основно
училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје

1. Се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на општинското
основно училиште „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје, донесен од директорот на
училиштето.
2. Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да изготви и достави Решение за
давање согласност до ООУ „Петар Поп Арсов“- Општина Карпош, Скопје.
3. Ова решение да се достави до ООУ „Петар Поп Арсов“, Општина Карпош-Скопје.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник
на Општина Карпош”.

Број: 09-2614/25
Датум: 04.04.2017 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,
м-р Сашо Лазаровски, с.р.
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СОДРЖИНА
1. Одлука за давање согласност за потпишување на Договор за превземање на обврските за
плаќање воден надоместок за наводнување кон индивидуалните земјоделски
производители од месната заедница Бардовци-Општина Карпош за 2017 година, со
Решение за објава,
2. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште
за изградба на дел од Јавна установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“,
Тафталиџе 2, улица Женевска бб, КО Карпош, КП 3467, Општина Карпош, со Решение за
објава,
3. Одлука за започнување постапка за избор на членови во Советот на млади при Општина
Карпош, со Решение за објава,
4. Одлука за утрвдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од
КП.бр.646/36, КО Долно Водно во урбанистичко-планска документација со која се врши
усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето, со
Решение за објава,
5. Одлука за утрвдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр.1177,
КО Бардовци во урбанистичко-планска документација со која се врши усогласување на
намената на бесправниот објект со намената на земјиштето, со Решение за објава,
6. Одлука за утрвдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од
КП.бр.903/1, КО Злокуќани во урбанистичко-планска документација со која се врши
усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето, со
Решение за објава,
7. Одлука за утрвдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од
КП.бр.646/97, КО Долно Водно во урбанистичко-планска документација со која се врши
усогласување на намената на бесправниот објект со намената на земјиштето, со
Решение за објава,
8. Одлука за одобрување на финансиски средства за реконструкција на фасади на
колективни станбени објекти во Општина Карпош, со Решение за објава,
9. Одлука за одобрување на финансиски средства за поставување нов лифт во колективен
станбен објект на бул.Партизански одреди бр.62, влез 1 и 2, Општина Карпош, со
Решение за објава,
10. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
Јавната установа општинска детска градинка „Мајски Цвет“- Општина Карпош, Скопје,
со Решение за објава,
11. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
Јавната установа општинска детска градинка „Орце Николов“- Општина Карпош, Скопје,
со Решение за објава,
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12. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“- Општина Карпош, Скопје, со
Решение за објава,
13. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“- Општина Карпош,
Скопје, со Решение за објава,
14. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Аврам Писевски“- Општина Карпош, Скопје, со
Решение за објава,
15. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Братство“- Општина Карпош, Скопје, со Решение за
објава,
16. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Вера Циривири-Трена“- Општина Карпош, Скопје, со
Решение за објава,
17. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Владо Тасевски“- Општина Карпош, Скопје, со Решение
за објава,
18. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“- Општина Карпош, Скопје, со
Решение за објава,
19. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Димо Хаџи Димов“- Општина Карпош, Скопје, со
Решение за објава,
20. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Јан Амос Коменски“- Општина Карпош, Скопје, со
Решение за објава,
21. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Лазо Трповски“- Општина Карпош, Скопје, со Решение
за објава,
22. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Христијан Тодоровски Карпош“- Општина Карпош,
Скопје, со Решение за објава
23. Решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година на
општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“- Општина Карпош, Скопје, со
Решение за објава.
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Издавач: Општина Карпош
Уредува: Сектор за правни работи
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2
Тираж: 25 примероци
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